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Osnova:  

1. Horké květnové odpoledne 
2. Snění na mejdanu 
3. Jako motýl 
4. Fotky 
5. Pošleme auto 
6. Matěj 
7. Řidič z Audi 
8. Policie 
9. Co bude následovat? 
10. Pštros je stopa 
11. Záchrana 

Nikola, Sára a Martina byly, jak se říká, nerozlučné kamarádky.  Jednoho 
horkého květnového dne zase tak seděly na chodbě školy a čekaly na odpolední 
vyučování. „Kam ses dostala Sáro, co ten gympl?“ zeptala se Nikol a napjatě 
pozorovala Sáru, jak se zatváří.  Martině dnes bylo všechno jedno, bylo přece 
vedro. A ještě chce někdo mluvit o škole? To snad ne! „Přestaň s tím 
vyslýcháním, stejně je to jedno. Škola jako škola, učení je všude.“  „Dobře,“ 
řekla Nikol. „Dámy, zvu vás na mejdan! Trochu si užijeme po tom šílenství 
s přijímačkami! Zítra večer u nás na zahradě, uvidíte, jaké připravím 
překvápko,“ slibovala Nikol. „Naši nebudou doma, takže si užijem vířivky a …. 
nechte se překvapit!“ 

Druhý den už se nemohly dočkat, až si užijí mejdan. Nikol jako správná 
hostitelka přivítala Sáru a Martinu v perfektním stavu, v župánku a 
s šampaňským v ruce. „Holky, vířivka čeká, plavky netřeba,“ zavelela 
hostitelka.  Voda byla úžasná, večerní slunce hřálo a mladým dámám bylo blaze. 
Povídaly si a užívaly si. Usrkávaly šampíčko a vlastně jim v tu chvíli nic 
nechybělo. Ale Nikol měla pro kamarádky překvapení. „Dámy, koukněte!“  „Co 
to je, snad ne….?“ „Jo, jo, trošku si zasníme,“ řekla Nikol. „Marihuanka, to je 
slabý kafíčko, nic silnýho, nebojte, z toho nám nic nebude, jen ty krásný sny.“ 

„Kde jsi to vzala?“ zeptala se Sára. „Nevyzvídej a dej si,“ smála se Nikol. 
„Nevím, ještě jsem to nezkusila.“ „No vidíš, tak teď to zkusíš.“  Najednou se 
děvčata v rouchu Evině cítila jako v ráji. Vířivka byla nádherný vodopád, 
odkudsi zněla nádherná hudba a něco omamně vonělo. Martina si čechrala zlaté 
vlasy a právě s někým neviditelným „rozmlouvala o lásce“. Nikol se pořád 



přiblble usmívala a Sáře bylo trochu špatně, takže vylezla z vířivky a 
poskakovala kolem, jakože je motýl.  

Mejdan skončil, ale bezstarostná nálada netrvala dlouho.  Za několik dnů se 
vzpomínka na mejdan stala pro Sáru noční můrou.  Stále si prohlížela fotky, 
které jí přišly poštou. „To přece nejsem já, tam jsem přece nikdy nebyla!! Jsem 
na nich nahá a objímám koně? A kde to jsem, proboha?“  Brzo ji však zastihl 
telefonát. „Tak co, kočičko, jak se ti líbí fotky? Užili jsme si, co?“ 

„Co je to za blbost, děláte si legraci? Kdo vlastně jste?“  „No přece tvoji 
kamarádi.“ „A odkud? “ptala se vyděšeně Sára.  „No, ukážem ti, přijeď! Pošlem 
pro tebe auto, už se těšíme!“ 

Matěj seděl na schodech před domem a čekal na Sáru. Byli domluveni, že ve tři 
ji vyzvedne a zajdou spolu na squash. Chtěl jí nějak rozptýlit. Zdála se mu už 
dva týdny nějaká divná.  Sáře se ale dnes nechtělo dělat vůbec nic. Zírala před 
sebe jako bez života a jen vzdychala. Vítr jí čechral vlasy a slunce jim přidávalo 
zlatý nádech. Vypadala krásně, ale kámen by se nad ní ustrnul.  

Najednou před domem zastavilo černé auto značky Audi. Řidič, starší muž 
v obleku, vystoupil ven. „Je doma Sára?“ zeptal se přátelsky, ale v jeho hlase 
znělo něco, z čeho Matějovi přeběhl mráz po zádech. „Je, sedí tam.“ a napřáhl 
ruku před sebe. „Ale asi nemá moc náladu na návštěvy,“ řekl cizinci.  

Sára rychle odpověděla: „To je v pořádku, pojedu a za chvíli se vrátím.“ Matěj 
se otráveně vrátil domů a na squash se Sárou už toho dne ani nepomyslel. 

Doma Sáru marně čekali až do večera. Rodiče už byli nervózní, protože toto se 
nikdy dříve ještě nestalo.  Kamarádky o ní nevěděly, poslední, kdo s ní mluvil, 
byl Matěj. Od něj se dozvěděli to nejhorší, co mohli čekat. Odjela s cizím 
mužem autem a neřekla kam.  

Nastoupila policie, která začala Sáru hledat. Černých audi je hodně, značku 
nikdo neviděl. Pátrání bylo bezvýsledné až do té doby, kdy otec Sáry obdržel 
poštou stejné fotografie jako předtím Sára.  

Vyšetřovatelé hned poznali, že jsou to fotomontáže, ale od koho? To zatím 
nikdo neví. Sára na nich totiž nahá objímá koně a vypadá hodně divně.  Znovu 
vyslýchali kamarádky. „Tak, jak to bylo?“ Obě dívky přiznaly, že na mejdanu 
před čtrnácti dny se Sára procházela nahá kolem vířivky, ale samozřejmě žádný 
kůň tam nebyl.  „To si s těmi fotkami musel někdo hrát.  Ale proč?“ uvedli 
policisté.   Navíc, Sára se od kamarádek ani nehnula, nikam neodcházela a nikdo 
jiný než dívky na mejdanu přece nebyl. 



To byl skutečně rébus. Kdo si takhle nebezpečně hraje?  Kde je teď mladá 
dívka, jejíž rodiče už jsou šílení strachem? Je snad v rukách nějakého 
psychopata a co tím vším sleduje?  Co bude následovat? Mnoho otázek zatím 
bez odpovědí. Avšak policisté už začínají zvažovat několik hypotéz. „Zatím nás 
nechte vyšetřovat, vraťte se domů.  Máme více verzí. Pro případ, že vás bude 
někdo kontaktovat, budeme sledovat vaše telefony.  Otec Sáry je totiž velmi 
majetný a není vyloučeno, že ho bude někdo chtít tímto odporným způsobem 
vydírat. To není, bohužel, ojedinělé.“ uzavřeli pro tento den policisté.  „Hlavně, 
pokud možno, jednejte rozvážně a nenechte se vyprovokovat k nějakému 
nesprávnému jednání. Budeme vás hlídat.“ 

Hned druhý den se naskytla příležitost.  Otec Sáry měl skutečně telefonát, kde 
mu bylo vyděračem sděleno, že má položit tašku s milionem korun  pod určenou 
lavičku v určitou hodinu na nádraží. Něco takového se očekávalo, vždyť policie 
na toto upozorňovala, ale vyděsil ho zvuk, který slyšel v telefonu a který 
vypadal, jako zvířecí!  V jakých rukách je jeho dítě?  Policisté zvuk dešifrovali. 
Bývá slyšet na pštrosích farmách.  „V telefonu se nám ozývá pštros, vydává 
typický zvuk připomínající řev lva:  bu  bu buuh hu.  Tak to už je stopa, víme, 
kam jet !!“ 

Sářin otec se okamžitě přidal k vyšetřovatelům a vydali se na nedalekou pštrosí 
farmu, nikoliv na nádraží s milionem. Všechny tři zaměstnance farmy vyděsili 
tak, že se okamžitě přiznali. Sáru vydali a ta, když je viděla schlíple stát - jeden 
hubený jak sirka se světlým ježkem na hlavě a vyvalenými očima, tlustý 
kamarád vedle něho se potil hrůzou a třetí – ten z černého Audi - který přijel 
jako advokát, se opíral o vidle hnojačky, tak z ní opadl všechen stres a utíkala 
tátovi do náruče. Oba se dívali, kdo chtěl žít z jejich peněz a nehleděl na jejich 
utrpení. 

Pštrosi kolem jen pokyvovali souhlasně svými dlouhými krky.  

 

 

  

  


